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A HÓNAP ÜZENETE:
„A legtöbb, amit gyerekeinknek adhatunk:

gyökerek és szárnyak.”
(Goethe)

TÁJÉKOZTATÓ
A  Képviselőtestület 2011.  július 27−i és 

augusztus 10−i rendkívüli üléseken 

történtekről

A 2011. július 27−i ülésen a Képviselőtestület

módosította a szociális igazgatásról és szociális

ellátásról, illetve a az önkormányzat tulajdoná−

ban lévő lakások bérbeadásának feltételeiről, a

lakbér mértékéről és a lakások elidegenítéséről

szóló rendeleteit. Ezután a képviselők beszámo−

lót hallgattak meg a település egészségügyi

helyzetéről, és a háziorvosok kérésére módosí−

tották a rendelési időt az alábbiak szerint: 

I. sz. háziorvosi körzet:

Dr. Szőke Péter háziorvos

Rendelési idő: hétfő, szerda péntek: de. 08.00−

12.00−ig Kedd, csütörtök: du. 13.00−17.00−ig

II. sz. háziorvosi körzet: 

Dr. Antal Klára Ibolya háziorvos

Rendelési idő: hétfő: du. 12.00−16.00−ig

Kedd, csütörtök, péntek: de. 08.00−12.00−ig

Szerda: du. 13.00−17.00−ig

A továbbiakban a képviselők a temető fenntar−

tásáról hallgattak meg tájékoztatót, majd önkor−

mányzati lakás értékesítéséről döntöttek. Az

ülés hátralévő részében pályázat benyújtását ha−

tározták el, melynek a hirtelen lezúduló esőzé−

sek ellen kialakítandó övárok kialakítása a tár−

gya, és helyi védelemre vonatkozó javaslatot

tárgyaltak meg. 

A 2011. augusztus 10−én megtartott rendkívüli

testületi ülésnek egyetlen napirendje volt, az ön−

kormányzati Konyha felújítása kivitelezői szer−

ződésének módosítása, melynek keretében a be−

ruházás során váratlanul felmerült problémák jó

színvonalú megoldása érdekében a befejezési

határidőt 2011.  szeptember 15−re módosították. 

A testületi ülés jegyzőkönyvei elektronikusan

megtekinthetőek a 6 Puttonyos Borfaluban.

P.Á.

Tarcali Hírek
Augusztus − Szent István hava

Elgondolkozom azon, vajon mi jut eszébe az emberfiának, ha

erre a hónapra kell megfogalmazni a jellemzőket.

Lehetséges, hogy az általános és szubjektív jelzőket, mint for−

róság, kánikula, verőfény, szabadság, könnyen megtalálhat−

juk, de talán mélyebb értelmezéseket kapunk, ha a napokban

rejlő titkokat keressük.

Rögtön itt van elseje. Nem régi, de fontos dátum. A második

világháborút követő hiperinflációt az 1946. augusztus elsején

kiadott aranyalapú Forint váltotta fel. Akkor egy Forint

egyenlő volt az ország teljes pengőkészletével, azaz 400.000

quadrillió pengővel. Augusztusról sokaknak az új kenyér ün−

nepe sejlik fel. Úgy gondoljuk, ez a modern korból való. Pe−

dig bizony ezt a hónapot őseink is már új kenyér havának hív−

ták. Igen, nem szabad elfelednünk, hogy 50−100 évvel koráb−

bi időkben még nem voltak azok a gépek, amelyek segítségé−

vel ma már el is felejtik erre a hónapra, hogy volt aratás.

Aztán itt van augusztus 15.−e, Nagy Boldogasszony napja. A

katolikosoknak parancsolt egyházi ünnep ez a nap. Jézus any−

jának mennybevételére emlékeznek. A hagyomány erre a

napra teszi István király ország felajánlását a Szűzanyának.

Azóta a Magyarok Nagyasszonya ként tiszteljük Szűz Máriát.

Az első nemzeti himnuszunk is hozzá fohászkodik: „Boldog−

asszony Anyánk, Égi nagy Pátrónánk…”.

E felajánlás után Szent királyunk ezen a napon tért meg Te−

remtőjéhez.

Az ország, (korona) felajánlásról Benczúr Gyula festett 1901−

ben egy fantasztikus képet. Ha a Nemzeti Galériában járnak,

ne felejtsék el megnézni.

És itt van augusztus 20.−a, állami ünnepünk napja. E napon,

az ünnepi alkalmak szerves része az új kenyér megszentelése,

megáldása, és felvágása. Mutatva azt a hihetetlen ragaszko−

dást, és kapcsolatot, amelyet ez az egyszerű táplálék kifejez a

magyarság számára. 

1083−ban ezen a napon avatták Szentté államalapító és első

királyunkat, Árpádházi Istvánt. Szent István 41 évi uralkodá−

sa alatt megerősítette Magyarország helyzetét a Kárpát−me−

dencében. A kereszténységet államvallássá tette, bevezette a

latin írásbeliséget, és  Európába integrálta a magyarságot.

Uralkodása alatt két Törvénykönyvben foglalta össze az élet−

hez szükséges legfontosabb szabályokat. Erre akkor elég volt

35 plusz 21 paragrafus. Tanulhatnának a mai törvény gyáro−

sok első királyunktól.

Nem véletlenül Szent István az a személy történelmünkben,

akinek tisztelete máig ível az évszázadokon át.

(Folytatás a 2. oldalon)
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ANYAKÖNYVI HÍREK

Házasságkötés 
2011. július hónapban: 

Bodnár Zoltán és Szabó Erika
tarcali lakosok július 2−án, 

Szabó István és Orbán Krisztina 
budapesti lakosok július 8−án, 

Bodnár József és Tokaji Anita 
tokaji lakosok július 9−én, 

Kajzinger Dániel és Tóth Katalin Zsófia 
budapesti lakosok július 30−án

kötöttek házasságot községünkben. 

Gratulálunk!

Augusztus − Szent István hava
(Folytatás az első oldalról)

Nos visszatérve az első mondatomhoz, azt hiszem van né−

hány dolog, amellyel jól jellemezhetjük e „császári” nevű

hónapunkat. Remélem, minden olvasó talált valami jót eb−

ben a hónapban. Ha nem, akkor hagy invitáljam a hónap

utolsó hétvégéjén a Családi Napra a focipályára! Jöjjenek

ki, szórakozzanak, búcsúztassák el a nyarat egy jó hangu−

latú nappal.

Baracskai László 

polgármester

Kiadja: a község önkormányzata Szerkesztőség: 6 Puttonyos

Borfalu Tarcal. Tel.: 47/580−008 Főszerkesztő: Kovácsné

Drozda Aranka  Szerkesztő: Mező  László Munkatársak:
Porkoláb Ágnes, Nagyné Sárkány Mónika,  Hunkó Emese

Nyomdai munkák: Budai Nyomdaipari Kft. Miskolc,

Meggyesalja u. 38. Tel: 46/416−226

KÖVETKEZŐ  LAPZÁRTA:  

2011.  szeptember 20.

Tarcali Hírek

Halálesetek július hónapban:

Kovács Béláné 

(sz: Márton Klára Mária, szül.1949.) 

volt Tarcal Kossuth u. 24. sz. alatti lakos

elhunyt július 27−én. 

Cziba József (sz: 1935.)

volt Tarcal Babocsay u. 10. sz. alatti lakos elhunyt

július 28−án.

Részvétünk! 
Lakatosné Hock Renáta és  Péter Andrásné

anyakönyvvezetők

Köszönet nyilvánítás
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak,

akik Cziba József temetésén részt vettek, fájdal−

munkban osztoztak, sírjára virágot helyeztek.

A Gyászoló család

TÁJÉKOZTATÓ 
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Keresztúri út

melletti dögkút hatósági utasításra megszüntetésre került,

a továbbiakban oda állati hulladék szállítása, elhelyezése,

tilos, jogszabályba ütközik! Az elhullott, 50 kg−nál nem

nagyobb össztömegű állatokat a tulajdonos saját telkén a

szomszéd telek határától 1,5 m−re elföldelheti. A na−

gyobb mennyiségű, nagyobb testtömegű állatok hulláját a

szikszói állati hulladékmegsemmisítőbe kell szállítani,

illetve szállíttatni.   

Jegyző

SZERETETTEL KÖSZÖNTJÜK
szeptember hónapban  névnapjukat

ünneplő kedves olvasóinkat!

JELESEBB NÉVNAPOK

szeptember 5.: Lőrinc

szeptember 8.: Mária, Adrienn

szeptember 9: Ádám

szeptember 16: Edit

szeptember 29.: Mihály

Születések
2011. július hónapban születtek: 

Csikai Hanga 2011.07.10

Szülei: Kiss Cecília, Csikai György

Oláh Balázs 2011.07.19

Szülei: Rontó Renáta, Oláh Csaba

Ónodi Sándor 2011.07.29

Szülei: Ónodi Renáta, Fényes Zoltán

Csengeri Gabriella   Nádasdi Judit
Védőnők

Iskolai hírek 

A Klapka György Általános Iskola tanévnyitási rendje

Első tanítási nap: 2011. szeptember 1. 8 óra − Mindenki

ünneplő ruhában érkezzen!

Ünnepélyes tanévnyitó: 2011. szeptember 1. 9 óra − Ekkorra

érkezik meg az elsős tanító néni a leendő első osztályosokkal

és óvónénijükkel.

Az első tanítási napon mindenkinek 11,45−ig lesz tanítás,

ekkor még nincs napközi.

Az ünnepélyes tanévnyitóra szeretettel várjuk a leendő elsős−

gyerekek szüleit és hozzátartozóit, valamint minden kedves

érdeklődőt!                                          Az iskola Vezetősége
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Bemutatkozás
Szűcs Zoltán vagyok. 1974. december 4−én születtem a

Mátra kapujának is nevezett Gyöngyösön.

Szüleim közül édesapám már az örökkévalóságba

költözött, édesanyám szülővárosomban él.

Két nálam idősebb fiútestvérem volt, akik közül az

idősebb testvérem autóbalesetben meghalt, a fiatalabb

bátyám a gyöngyösi Főiskolán angol nyelvet tanít. Ő is

Gyöngyösön él feleségével és két pici gyermekével.

2001. június 16−án szentelt pappá Dr. Seregély István

érsek atya az egri Bazilikában. Papi jelmondatom csupán

ennyi:  Pro Christo vagyis Krisztusért.

2001 és 2003 között Hevesen, 2003 és 2007 között

Miskolcon a Mindszenti Plébánián teljesítettem kápláni

szolgálatot. Hat év káplánság után 2007−ben plébánosi

kinevezést kaptam Arlóba, ahol négy évig teljesítettem

lelkipásztori szolgálatot.

2011. augusztus 1−től Dr. Ternyák Csaba érsek úr Mád,

Mezőzombor és Tarcal plébániák lelkipásztori ellátásával

bízott meg.

A legjobb tudásom, a legmélyebb emberségem szerint

fogom ellátni a rám bízott szolgálatot. Lelkipásztora

leszek hívőknek és nem hívőknek, katolikusoknak és nem

katolikusoknak, mindazoknak, akik elfogadják tőlem a

krisztusi örömhír hirdetését.

Óvodai hírek
Tájékoztatjuk a tisztelt Szülőket, hogy az óvoda

bővítési, felújítási munkálatai előre láthatólag

2011. szeptember végén fejeződnek be, ezért az

óvoda szeptember hónapban az alábbiak szerint

működik.

A Fecske−csoport és a Bölcsődei csoport, szeptem−

ber 1.−től, Tarcal, Fő út 57. szám alatti Művelődési

Ház régi Könyvtár helyiségében működik, a 2011.

augusztus 8.−án megtartott Szülői értekezleten

megbeszéltek szerint.

A Méhecske−, a Nyuszi−, és az Őzike−csoportos

gyermekeket, a Tarcal, Fő út 99. szám alatti

Református Imaházban fogadjuk a továbbiakban is.

Mivel ott maximum 65 gyermek elhelyezésére van

lehetőség, ezért kérjük a Szülőket, hogy aki ebben

az egy hónapban meg tudja oldani, majd csak

októberben, a felújított új épületbe hozza a gyer−

mekét. 

A szünet utáni nyitás időpontja: 2011. 08. 29. hétfő

Türelmüket, megértésüket ezúton is köszönjük!

Egyéb információért keressék az intézményvezetőt

és az óvónőket!

Telefon: 47/380−212

Kérjük azokat a kedves Szülőket, akiknek gyer−

mekei a Tarcali Klapka György Általános

Iskolában kezdik meg első osztályos tanul−

mányaikat, hogy 2011. 08. 30.−án, kedden fél 10

órára hozzák el gyermekeiket a Református

Imaházban ideiglenesen működő óvodába, (kb. egy

fél órára) hogy az iskolai tanévnyitóra szánt

verseket, dalokat gyakorolhassák!

Köszönettel!

Tóth Gyuláné

intézményvezető

Három az egyben − azaz megújult az orvosi 

rendelő épülete
Július utolsó hétvégéjén átadásra került a megújult

orvosi rendelőnk. „Orvosi rendelő felújítása” című

projekt a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Észak−

Magyarországi Operatív Program keretén belül az

Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális

Fejlesztési Alap Társfinanszírozásával valósult meg.

A zárórendezvényen Koncz Ferenc térségünk ország−

gyűlési képviselője az elismerő szavakat követően

átvágta a szalagot a kivitelezők és településünk pol−

gármestere közreműködésével. A megújult

intézményben helyet kapott a két körzeti orvosi ren−

delő valamint a fogorvosi rendelő is. A kényelmes,

tágas épületben egy helyen veheti igénybe a lakosság

az egészségügyi szolgáltatásokat.
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TÁMOP−3.2.11./10−1−2010−0042. 

számú  projekt
Szabadidős tevékenységek fejlesztése Tarcalon

Sporttáborok a TÁMOP −3.2/11−10−2010−0042

számú pályázat segítségével.

Sikeres pályázatot nyújtott be a Tarcali Diáksport

Egyesület  2010 tavaszán, melynek megnyert összege

19 526  300Ft. A pályázatban együtt dolgozik

Szerencs, Megyaszó, Tiszalúc és Tarcal iskolája és

óvodája. A versenyek és a sportfoglalkozások mellett

2 sporttábort is támogat a pályázat minden településen.

A testnevelő tanárok közel 180 gyereknek szereztek

felejthetetlen élményt ezen a nyáron a különböző

sportfoglalkozások, úszásoktatások és természetesen a

szabadidős programok meg−szervezésével.

Lovasné Tóth Judit

Projektmenedzser

Az ország szeme ránk figyelt
A IV. Országos Borkirálynő Választás záró feladatait

településünk  négy kiemelt helyszínén oldották meg az

ország legkülönbözőbb részéből érkezett jelöltek. Az

eredetileg hat döntős jelölt közül  négyen érkeztek meg

a végső megmérettetésre. Több−fordulós sokrétű és

sokszínű feladatok megoldása után Mihalovics Dóra, a

Kelet−Balatoni Borrend Borkirálynője lett

Magyarország Borkirálynője 2011. július 30−án

Tarcalon. Magyarország közönségdíjas borkirálynője a

Tokaj−hegyaljai borvidéket képviselő Simkó Kitti lett.

Az első udvarhölgy Gaál Dóra (Siklós), míg a második

udvarhölgy Pusztaszemes borkirálynője, Dr. Czink

Henrietta lett. 

Tarcal Borkirálynője
A Tarcali Nap keretén belül került megválasztásra

településünk 2011. évi borkirálynője. A három jelölt −

Butta Dóra, Iglai Vivien és Tóth Bernadett− nagy izga−

lommal készülődtek e napra. Majoros László borász,  a

verseny lebonyolítója két napon keresztül nagy szak−

tudással és segítőkészséggel készítette fel a versenyre a

jelölteket. Előzetes feladatuk is volt, borkorcsolyát kel−

lett készíteni és a verseny napján felkínálni a zsűri

részére. A teszt megírása zárt helyen, a Borfaluban,

nyugodt körülmények között történt a zsűri jelen−

létében. A színpadon a gyakorlati feladatok megoldását

a zsűrivel együtt a  közönség is nyomon követhette.

Zsűri tagjai voltak Madarász Melinda  az Andrássy

Rezidencia igazgatója, Fehér Erika a Görbe Vendégház

tulajdonosa, Muza Tímea Tarcal volt borkirálynője,

Marcinkó Ferenc a  Hegyközségek Nemzeti

Tanácsának elnöke, Vinnai Károly önkormányzati

képviselő.  A hagyományos és új feladatokat is tartal−

mazó versenyt követően a zsűri meghozta a következő

döntést: 

Tarcal Borkirálynője 2011−ben: IGLAI VIVIEN, I.

Udvarhölgye Butta Dóra, II. Udvarhölgye: Tóth
Bernadett.
Gratulálok mindhárom hölgynek! 

Az elkövetkezendő egy évben számos reprezentációs

feladat vár majd az újonnan megválasztott

Borkirálynőnkre. Sok szép élményt és kitartást kívánok

munkájához. 

Tarcal Borkirálynője verseny helyezettjei 

Országos Borkirálynő verseny helyezettjei:

Ül balról: Simkó Kitti, jobbról:  Mihalovics Dóra. 

Áll balról: Gaál Dóra,  jobbról:  Dr. Czink Henrietta
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Szakos Anna és Szakos Fanni 

boszorkányos − finomságai
Boszorkányosan erős falatok 1 személyre

Ez az étel attól erős, hogy mindene csípős.

Hozzávalók: 1db csirke alsócomb, 1−2 evőkanál rizs, gyros

fűszerkeverék (de más is lehet, a lényeg, hogy jó fűszeres

legyen a hús és a rizs), 3−4 csepp zöld ételszínezék a rizshez

(hogy  „boszorkányos” legyen) A salátához csupa "erős" zöld−

ség apróra vágva (minél többféle színű, annál jobb):

Almapaprika 1db, hegyes kicsi zöldpaprika 1db, hegyes kicsi

pirospaprika 1db, lila hagyma 1db , 1−2 kávéskanál reszelt

torma  Öntet: 1 teáskanál olaj, 1 teáskanál citromlé, 1

kávéskanál porcukor, pici só. A tálaláshoz szükség lesz 2db

különböző süteményszaggató formára, pl. lepke, virág.

A csirkecombot jól befűszerezzük, megsütjük. A rizst

ugyanolyan jó fűszeres vízben puhára főzzük. Ha kész, zöld

ételszínezékkel színezhetjük. A saláta öntethez az olajat és a

citromlevet összekeverjük, picit sózzuk, porcukorral kikever−

jük. (Aki szereti, tehet bele csípős ketchup−ot is.) Az apróra

vágott színes, erős zöldségeket összekeverjük a tormával, majd

hozzáöntjük a salátaöntetet, és jól összekeverjük.  Tálaláshoz a

sült, fűszeres csirkecombot egy tányérra helyezzük, melléhe−

lyezzük a lepke szaggatóformát, amibe a főzött rizst óvatosan

belenyomjuk, majd a formát leemeljük. Aztán a tányérra

helyezzük a virág szaggatóformát, ebbe a salátakeveréket

belenyomkodjuk lehetőleg a leve nélkül, majd leemeljük a for−

mát. A salátán az öntet a lila hagymától szép világos rózsaszínű

és persze „erős” lesz, ezzel a lével a húst és a rizst is meglo−

csoljuk. Ezek után veszünk egy nagy levegőt, mi is erőt

gyűjtünk, és már birokra is kelhetünk az étellel, hogy elfo−

gyasszuk. Jó étvágyat!

Boszorkány Szépségverseny
A helyszínen zajló versenyek legnépesebb indulótábora

volt a boszi−szépségversenynek. Különösen élmény dús

volt a megmérettetés, hisz még egyedi produkcióval is

készültek többen is. A szűri − Kovács Józsefné pedagógus,

Ilosvai Anita, Kónya Szilárdné (Miskolc) pedagógus és

Varga Lajos képviselő − hosszas fontolgatás után hozták

meg döntésüket.  Egyéni: I. Szakos Anna II. Farkas

Genovéva III. Hanti Dalma Különdíj: Tóth Lilla

Csoport: I  Sunflowers /nagyok/  − „Az öt boszorka”  II.

Rudi Réka és Tóth Vivien;  III.  Sunflowers (kicsik) „Kicsi

Boszik” Különdíj: „Tarcali Boszorkánykör”

Gratulálunk a rendkívül kreatív öltözékekhez. Külön

dicséret illeti az egyéni produkciók alkotóit. 

Fotónkon a  versenyzők a díj átvételét követően

Boszorkány−falatok
E versenyre idén, talán a bizonytalan időjárás miatt, kevesen

neveztek be. Ennek ellenére nagyon finom és különleges

ételeket kóstolhatott a zsűri. Tagjai voltak: Baracskainé Sveda

Erzsébet, Gergely Tamás és Szabó Csilla /Nyíregyháza/.

Kóstolgatták a helyben főzött és a helyszínre hozott falatokat.

Szakos Anna és Szakos Fanni egy teljes menü−sort állított össze

és készített el. Főétel: Boszorkányosan erős falatok (recept mel−

lékelve) Desszertek: Boszorkány Muffin, és Joghurtos szutykos

békakehely.  Kovács András és neje Harry Potter pörköltjét

(recept a következő számban olvasható) főzték meg. A bírák

nem rangsoroltak, hanem mindkét induló csapatot értékes

tárgyjutalomban részesítette az oklevelek és emléklapokkal

egyetembe. 

Gratulálunk a különleges és egyben nagyon finom falatok

elkészítőinek! A fotón a versenyzők a díj átvételét követően

Óriásbáb Boszi készítés
A Tarcali Napon a helyszínen kellett elkészíteni hozott

anyagokból az ember nagyságú boszorkányokat. Nagy

öröm volt látni, hogy egyének és csoportok is ügyeskedtek

a színpad melletti téren. A három fős zsűri − Adámi

Józsefné, Hajduné Volf Krisztina és Muza Tímea, az aláb−

bi döntést hozta: I. Bűbáj−boszi  Készítője: Sunflowers cso−

port; II. Leánykérés című boszi bábok −  Készítője: Örökif−

jak Asszonykórus alkotása; megosztott III. hely:

Szörnyella boszi− Készítője:Szakos Anna és Fanni; TTD−

boszi −  Készítője: Farkas Lászlóné; Különdíj: Színpadi

Boszi −  Készítője: Nagy Istvánné 

Gratulálunk az ötletes és változatos alkotásokhoz! 

Alábbi képünkön a versenyzők a díj átvétele után

Foto és szöveg: Drozda Aranka
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Boszorkányos pályázat

Tarcal község Önkormányzata  valamint a Könyves

Kálmán Művelődési Ház és Könyvtár pályázatot hirdetett 

„Boszorkányok márpedig.... VANNAK!” címmel. 

Nagy örömmel vettük, hogy a nemes versenyre

negyvenkilenc alkotás érkezett. A pályázók a legkülön−

félébb technikákat alkalmazták. A legtöbb alkotást a fel−

nőttek  készítették. Nagyon kreatív és ötletes munkák

születtek. A zsűri, Szakolcai Ferencné nyugalmazott

pedagógus, Palik Szilvia az ERKE (Esély és Részvétel

KHE.) elnöke, Tóth Gyuláné óvodavezető, Palik Zoltán
történész − szociológus és Drozda Aranka művelődési

ház vezető korcsoportonként három alkotást emelt ki és

rangsorolt. Felnőtt kategóriában különdíjat is odaítélt.

Valamennyi pályamunka kiállításra került a Borfalu kiál−

lítótermében. A megnyitója és a díjátadás a XVI. Tarcali

Nap keretén belül, 2011. július 31−én délelőtt került

megrendezésre. Valamennyi pályázó emléklapot vett át.

A helyezettek az emléklapon és oklevélen kívül tárgy−

jutalomban is részesültek. 

Helyezettek korcsoportonként:

Óvodások (3−6 éves): I. Hajdu Larissza Blanka és Hajdu

Szonja Sára: A mi képzeletbeli „kotyvasztó”  boszorkánk

(egyéb technika),  II.  Törökéri Dorka (5 év): Kövesdi kis−

asszony őrzi a kincset (ceruzarajz), III. Szakos Emma (3,5

év): A boszorkány és én (ceruzarajz)

Iskolások (7−14 év): I. Rudolf Lili (9 év): Könyves

Kálmán király udvarában (makett),  II. Szakos Anna (9

év): Boszorkány evolúció (ceruzarajz), III.

Sztankovics Zalán (8 év), Könyves Kálmán megtiltja a

boszorkányégetést (ceruzarajz)

Fiatal felnőttek (15−25 év): I. Bokor Hajnalka (19 év):

Boszorkányok márpedig… vannak! (grafika),  II. Kocsis

Zsófia (18 év) Boszorkányok márpedig… vannak!

(vegyes technika), III. Komlóssy Edit (16 év):  Ennivaló

boszi  (vegyes technika élelmiszerből)

Felnőttek: I. Nagyné Sárkány Mónika:

Boszorkányok cselekedetei (dolgozat),

Boszorkánygyűlés a Tokaji−hegyen (makett), Még egy

kör Tarcal fölött (rongybaba), Jelre várva (fonalgrafika),

Úton (fonalgrafika), II. Hajduné Volf Krisztina:

Boszorkányok arcai (leporelló),  III. Adámi Józsefné:

Kövesdi kisasszony (festmény), Boros üveg (üvegfestés),

Különdíj  Soltész Lászlóné: Bonca boszi (óriás báb) Igaz

történet alapján (írás)

Gratulálunk minden alkotónak! 

Tarcali Nap − 2011
Szép és élményekben gazdag napnak lehettünk részesei július

utolsó hétvégéjén. Számtalan színes program várta az érdek−

lődőket. Versenyek, helyi csoportjaink szokásos és meglepetés−

produkciói,  sok−sok  kiegészítő program és a várva−várt sztár−

vendégek. Biztos vagyok abban, hogy mindenki megtalálhatta a

számára érdekes, szórakoztató programot, elfoglaltságot. A

napról készült fotók minden leírt szónál  érzékletesebben beszél−

nek. A fotók megtalálhatók a Facebook oldalamon és a PC

sarokban (Könyvtár) a központi gépen.  

E nap létrejöttében, zökkenőmentes lebonyolításában számtalan

helyi lakos tette hozzá tudását, munkáját, akaratát, anyagi és tár−

gyi adományát. Hogy kik? Nehéz lenne felsorolni név szerint:

önkormányzati dolgozók, civilszervezetek, öntevékeny csopor−

tok, aktív tarcali lakosok, vállalkozók, cégek, a média képviselői

stb., stb. Köszönöm a munkájukat, adományaikat, segítő

tevékenységüket. 

A rendezvény anyagi hátterét Tarcal község Önkormányzata

teremtette meg. Valamint pályázati támogatás elnyerése révén az

Új Magyarország Vidékfejlesztési Program 2007−2013 − Dél−

Zempléni Rendezvények, táborok célterületre benyújtott

pályázatom útján  közel fél millió Ft−ot sikerült  a rendezvényre

fordítani. 

Mind az anyagi mind a tevőleges munka elengedhetetlenül szük−

séges egy cél megvalósulásához. Mindenki a megfelelő helyen

tette a dolgát, s ez a legfontosabb.

Drozda Aranka

Színpadon a Harlequin

A TT−Dance és a Gold Dance közös produkciója

Szakos Anna egyik díjával
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Szeptemberi ünnepnaptár
Szeptember az év kilencedik hónapja a Ger−

gely−naptárban, harminc napos. A 18. századi

nyelvújítók szerint a szeptember: gyümölcs−

önös. A népi kalendárium Szent −Mihály havá−

nak nevezi.

Szeptember 1.: A II. világháború emléknapja.
Ezen a napon emlékeznek meg a II. világhábo−

rú kitöréséről.

Szeptember 5.: Lőrinc napja, úgy nevezett
„rontónap”. Lőrinc sok kárt tesz, például

megrontja a vizeket, azokban már nem lehet

fürödni (hideg van), beleesik (máshol belepi−

sil!) a dinnyébe, azaz a nyári görögdinnye e

nap után már élvezhetetlen lesz, lucskos, víz−

ízű.

Szeptember 8.: Írástudatlanság elleni küzde−
lem napja. 1968. 09. 08−tól az (alfabetizálás)

nemzetközi napja, az UNESCO kezdeménye−

zésére ünneplik.

Kisasszony napja: Szűz Mária születésének

napja. A XI. sz. óta tartják számon . Az egész

magyar területen kedvelt búcsúnap.

Szeptember 10.: Elsősegélynyújtás Világnap−

ja, szeptember második szombatja.

Szeptember 14.: A keresztény egység napja
Rokkantak napja. 1981−ben a Rokkantak Nem−

zetközi Éve magyar eseménysorozatának szer−

vezésére létrehozott bizottság hirdette meg.

Mária nap: Szűz Mária nevenapja.  A török

alóli felszabadulás ünnepe, kultusza a XVII.

sz−tól az egész magyar területeken rohamosan

terjedt.  Mariahilf− Segítő Boldogasszony

Szeptember 20.: A Gyermekek Világnapja −
UNICEF kezdeményezésére 1954 óta ez a nap

a Gyermekek Világnapja, elsősorban a fejlődő

országok gyermekeinek támogatására.

Szeptember 21.: Magyar Dráma napja. A

Magyar Írók Szövetségének javaslatára 1984−

től évente ünneplik Madách: Az ember tragé−

diája c. dráma ősbemutatójának napján

Szeptember 24.: A Szív Világnapja. A Kardi−

ológiai Világszövetség nyilvánította a Szív Vi−

lágnapjává, első alkalommal 2000. szeptember

24−én ünnepeltek meg.

Szeptember 25.: Hallássérültek Világnapja,
A Siketek Nemzetközi Szövetsége határozata

alapján 1958 óta szeptember utolsó vasárnap−

ja.

Szent Mihály arkangyal ünnepe. A hagyomány

szerint Mihály a túlvilágra költöző lelkek kísé−

rője, ő ítéli meg az emberek cselekedeteit az

Utolsó Ítéletkor. Általában kezében karddal és

mérleggel ábrázolják.

Szeptember 30.: A helyi önkormányzatok
napja Magyarországon

HÍRDETÉSEK
KIADÓ Nyíregyházán az állomásnál Deák Ferenc utcai lakás egyik

szobája, konyha és fürdőszoba használattal kiadó. Fenntartásért (kb.

10 eFt) + rezsi. Érdeklődni: 20/2338−229
*

ELADÓ Szőlő−bogyózó−daráló és 1 db 150  l−es  boroshordó.  

Érdeklődni: 47/380−065
*

ELADÓ egy pár futókerék rotációskapához Ár:  10 000 Ft 

Cím: Tarcal, Hubay út 11. Te.: 06/30−205−35−39
*

ELADÓ Tarcalon, 2 szobás gázkonvektoros kertes ház eladó

1.900 000 Ft Érdeklődni: +36/30−547−48−17
*

ELADÓ Tarcalon, frekventált helyen 88nm−es, alápincézett csalá−

di ház, (2 szoba,konyha, spájz, fürdőszoba, előszoba, terasz), külön

nyári konyhával, sok melléképülettel, nagy udvarral, kerttel eladó.

Gazdálkodásra, illetve vállalkozásra is alkalmas. A lakás bútorozva,

v. anélkül is megvásárolható. Ár. megegyezés szerint. 

Érdeklődni: +36−52−425−506, vagy +36−48−788−672 

Sztárvendégeink

voltak

július utolsó

hétvégéjén

Felül: Szabó Ádám.
Középen: Bon−Bon

együttes.
Alul: SP 



8                                                    Tarcali Hírek                                                        

S P O R T
ELRAJTOLT A TARCAL FC

A hosszú forró nyár alatt egy rövid ideig még az is kérdéses

volt, hogy lesz e ősztől egyáltalán Tarcalon labdarúgó csa−

pat. Az önkormányzat ugyanis nem tudta az előző két évi

szinten biztosítani a klub anyagi hátterét.

Miután az önkormányzat helyére egy jelentős szponzor sem

lépett így az biztossá vált: megyei I−re nem nevez az FC Tarcal.

A megyei II−re azonban a legszükségesebb anyagiakat az önko−

rmányzatnak és néhány helyi vállalkozónak köszönhetően si−

került előteremteni. A csapatvezetői posztot Kádas János tölti

be júliustól. A sportembert a felkészülésről és a csapat őszi ter−

veiről kérdeztük.

− Mivel a csapat újra szerveződött, későn kezdtük meg a

felkészülést. Ezért sűrített tempóban szerda−péntek−szombati

napokon edzőmeccseket játszottunk a bajnokság megkezdés

előtti 3 héten − mondta érdeklődésünkre Kádas János.   −  Célunk

a tisztes helytállás és a Megyei II. osztályban való benn−

maradás, mivel csapatunk 90 %−a tarcali fiatal és újrakezdő lab−

darúgókból tevődik össze. 

Az ifjúsági csapatunk is teljesen új felállású, 70−80 %−a teljesen

új sportoló, akik most kezdik labdarúgó pályafutásukat. A

sikeres szereplés érdekében Csikai György személyében „B"”

licences edző foglalkozik a gyerekekkel. Heti két alkalommal

12−15 gyerek látogatja az edzéseket. 

A felnőtt csapat is heti két edzéssel készül a hétvégi fordulókra

A  Tarcal FC felnőtt kerete a 2011/2012. évi megyei II. osz−

tály Keleti csoportjában:

Bársony Ádám, Csikai György, Fehér Tibor, Feller Gábor,
Jerebák Gábor, Kádas János, Kádas Szabolcs, Kecskedi István,
Kovács Attila, Kranyik Alex, Lechner István, Orosz Dávid,
Orosz László, Ötvös Gábor, Papp Zoltán, Pataky Gergő,
Soltész Gábor, Spitzmüller Zsolt, Szegedi Márk, Takács László,
Tomkovics Tamás.

Az FC Tarcal 2011. őszi programja:
1.   2011.08.20   17:00  Tarcal  − Erdőbénye   0−2   

2.   2011.08.28   17:00   Tokaj − Tarcal
3.   2011.09.03   16:30  Tarcal − Tiszakarád 

4.   2011.09.11   16:30   Bodrogkisfalud − Tarcal  
5.   2011.09.17   16:00  Tarcal − Mikóháza 

6.   2011.09.24   16:00   Boldogkőváralja − Tarcal
7.   2011.10.01   15:00   Tarcal − Szerencs   

8.   2011.10.09   15:00   Karcsa − Tarcal    
9.   2011.10.15   15:00  Tarcal − Kenézlő   

10. 2011.10.22   14:30  Tarcal − Bodroghalom  

11. 2011.10.29   14:30   Tiszaladány − Tarcal
12.  2011.11.05  13:00   Tarcal − Hollóháza

13.  2011.11.12  13:00   Ricse − Tarcal   
14.  2011.11.19  13:00   Tarcal − Mezőzombor    

15.  2011.11.27  13:00   Pácin − Tarcal  

Hajrá Tarcal!
(mező)

Jubileumi Csúcsfutás
Idén tizedik alkalommal került lebonyolításra a

Tarczal Vezír Csúcsfutás, az Aréna Staféta szokásos

előfutammal. A miskolci székhelyű Zöld Sportok

Clubja szervezésében július utolsó hétvégéjén pén−

teken 45 fő nevezett be a különböző távokra. Kovács
Attila maraton−tájfutó,  a program fő szervezője, is

mindkét távnak nekivágott és teljesítette.

A verseny távja 5,5 km volt, melyet 400 m−es szin−

temelkedés nehezített. 

A rendezvény védnökei Koncz Ferenc országgyűlési

képviselő, Baracskai László Tarcal polgármestere és

Butta László önkormányzati képviselő voltak.

Anyagi és tevőleges támogatásukkal Tarcal Község

Önkormányzat, COLAS−Északkő Bányászati Kft.,

Tarcal Csárda, a Pataky Borporta és a Gróf

Degenfeld Kastélyszálló járultak hozzá a sikeres

lebonyolításhoz. Itt mondok köszönetet mindazok−

nak az önkéntes segítőknek, dolgozóknak akik fárad−

ságot nem kímélve tevékenykedtek a rendezvény

folyamán.

Gratulálunk a helyezetteknek a nem mindennapi tel−

jesítményért. 

*

X. Tarczal Vezír Csúcsfutás − helyezési 

sorrend  2011. július 29.

Felnőttek: Hölgyek: I. Tisza Attiláné Nyíregyháza,

II. Kubovics Éva Nyíregyháza

III. Hegedűs Erika Debrecen

Férfiak: I. Harsányi Tamás Nyékládháza, II. Bogár

János Fancsal, III. Harsányi Zsolt Nyékládháza

60 év feletti férfiak: I. Varga Istók Géza Szlovákia,

II. Moravszki János Nyíregyháza, III. Andorkó

Gyula Nyíregyháza

18 év alatti: I. Kovács Máté Nyíregyháza, II. Makó

Benedek Miskolc

Legidősebb induló: Kovács Attila Miskolc

Legfiatalabb induló: Makó Benedek Miskolc

Balról jobbra: Baracskai László polgármester,

Hornyák Zsolt, Hornyák Tamás, Bogár János,

Koncz Ferenc országgyűlési képviselő, Kovács

Attila a verseny főszervezője


